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Sistem Türü:                                       Alexandrite                                    Nd:YAG

Dalga Boyu:                                     755nm                                             1064nm

Atım Genişliği:                                  250us ~ 300ms                                250us  ~300ms

Maks. İletilen enerji:                        60J                                                   80J

Tavsiye Edilen enrji:                         3ms, 50j@2Hz                                  3ms, 60J@2Hz

Atım Oranı:                                       0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Hz

Işın İletimi:                                         Optik  Fiber

Nişan Işını:                                         InGaN, 350nm, 10 W Altı

Nokta Boyutu:                                  3, 6, 8, 10, 12, 15, 18mm (Opsiyon: 5, 20, 22, 24mm)

Ağırlık:                                              125 kg

Ölçüler:                                             581mm x 855mm x 1229mm

Elektrik Gereklikleri:                        220VAC, 50/60 Hz, 4,6 KVA

Soğutma Sistemi:                             GCD Tipi (GAZLI soğutma cihazı ) Başlık

Teknik Özellikler

Alexandrite & Nd;YAG ROT ağırlığı ile yönetilir. Özellikle, 
Alexandrite’ın ROTU yüksek fiyatlı parçalardan biridir ve 
ağırlığı enerji kalitesini belirler. Yaklaşık 31 g ağırlığındaki 
Alexander ROT ve ND: YAG ROT yaklaşık 38 gramdır. 

PENTO Yüksek Güç kullanmak için 
optik titreşim yöntemi yerine, rot 
doğrudan titreşim yöntemini kullanır. 

Lazer 
 çıkışı  

ND: YAG kr�stali (lazer aracı ) 

Flaş lambası (pompa kaynağı)  

Nd: YAG katı durumdaki lazer  

Flash  lambası (pompa kaynağı)  

Optik rezonatör  
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       EDıKAL ESTETıKIv . .I

Pento Alexandrite dalga boyu ve Nd:YAG dalga boyu’ nun 
tek bir cihazda birleştirildiği bir lazer sistemidir.Kalıcı epilasyon 
uygulamaları ve vasküler lezyonların tedavisini sağlayan etkili 
bir sistemdir. Pento Geniş spot büyüklüklerinde daha yüksek 
enerjileri daha kısa atım sürelerinde gönderir. Bu sayede, cilt 
dokusunun daha derin kademelerine kadar enerji iletimi sağlanır 
ve tedavi verimliliği arttırılmış olur.

Uygulama Alanı
Lazer Epilasyon, 
Tüm cilt tiplerinde istenmeyen tüylerde%90′ a varan başarı 
Pigment Lezyonlar, 
Güneş lekesi, çiller, cafe-au-lait, melazma, seboroik keratozlar 
Vasküler Lezyonlar, Hemanjioma, telanjiyektazi Non-Ablatif 
Cilt Gençleştirme, Kırışıklık giderme

Kullanımı kolaydır. Gazlı soğutma sistemi sayesinde en yüksek enerji 
seviyelerinde bile tüm cilt tiplerinde konforlu, etkin ve güvenli epilasyon 
uygulamaları ve vasküler uygulamalar yapabilirsiniz. İleri teknolojisi ve 
artırılmış kapasitesiyle non-invasif tedavilerinizde seçebileceğiniz lazer 
sistemidir.

Pento 755 nm Alexandrite lazer sistemi ile epilasyon ve pigmente 
lezyon uygulamaları yaparken vasküler ve diğer lezyon uygulamalarında 
ise 1064nm Nd:YAG lazer sistemini kullanabilir ve tüm cilt tiplerine yönelik 
uygulamalar yapabilirsiniz.Yüksek homojenlikte enerji dağıtımı sağlayan 
ergonomik iletim sistemleri; Kriyojen Gaz Soğutma veya Hava Soğutma 
Sistemlerine uyumludur. Değiştirilebilen ayarları ile kesintisiz ve sürekli 
olarak soğutarak, tedavilerinize uygun şekilde epidermisin korunmasını 
sağlar.Kriyojen Gaz yada hava Soğutma seçeneği

Kriyojen soğutucu cildin üst katmanlarını lazer atışından 
önce ve sonra, milisaniye cinsinden ayarlanabilir 
püskürtme/duraklama süreleri ile tedaviye hazırlar. 
Kriyojen Gaz Soğutma, her lazer atış ve tedavisinde 
aynı derecede epidermal koruma sağlayarak çok 
geniş spot büyüklüklerinde uygulamayı hızlandırırken 
seans sürelerini kısaltır. 

Pento ile çözüm çok kolay!!!

 
 
 
 
 

Güçlü, Hızlı ve Etkili
3ms’lik kısa bir atışta, atış şekli enerjinin 50Jul’de 
bir kare atışa yaklaşır ve 2Hertz’de ilerler. 250us’lik 
kısa bir atışta, atış şekli 4,5Jul enerjide kare atışa 
yakınlaşır,ve10Hertz’de devam eder. Kısa süreli 
yüksek enerji, cilt üzerindeki yan etkileri en aza 
indirger ve tedavinin sonucunu mükemmel kılar. 
Otomatik tanıma fonksiyonu, minörde 
ayarlanan değerin tedavi öncesi 
aralıkta olup olmadığını doğrular. 

Daha Fazla Spot Alanı 
3, 6, 8, 10, 12, 15, 18, ( 05,20, 22, 24 mm opsiyonel) spot büyüklükleri 
ile daha kontrollü ve geniş alan uyğulamaları sağlar.

755nm Alexandrite 1064 Nd:YAG Lazer


